REFERENCJE

Jako CEDC Intemational jesteSmy jednym z najwigkszych producent6w w6dki oraz dystrybutor6w

i kultowe marki alkoholowe: Zubr6wkg, Bols Platinum,

alkoholu. W Polsce oferujemy znane, oryginalne

Soplicg, Absolwenta
i Gancia

i

Zytni6wkg

w6dek

w6r6d

wina

Carlo

Rossi

oraz alkohole kolorowe, takie jak m. in.: whisky Grant's, Glenfiddich i Tullamore Dew, Metaxa,

Jhgermeister, Cointreau, Campari, Cinzano, Passoa cry Remy Martin.

Z

agencj4 interaktywn4 AlterPage mieliSmy przyjemnoSi pracowa6 podczas tvrorzenia

zaawansowanej, dedykowanej platformy e-commerce, maj4cej

naszej

firmy o dodatkowy kanal dystrybucji.

Agencj

a

za zadanie rozwin46 model sprzedaZowy

zostala wybrana

jako wyl4czny wykonawca

w drodze przetarga i jtfi na etapie skladnia oferty wykazala sig znajomoi;ci4

zagadnieri

jakie byly przez

nas poZ4dane.

Projekt obejmowal stworzenie od podstaw nowej odslony serwisu pod domen4 kultow6alkohole.pl.

Zesp6l skladaj4cy sig z developer6w

i

web designer6w AlterPage odpowiedzialny byl za wszystkie

dzialania projektowe, poczqwszy od prototypowania architektury informacji

poprzez stworzenie czytelnego, atrakcyjnego

i

i

warstwy funkcjonalnej,

nowoczesnego designu, kortczqc na programowaniu

i testowaniu.

Podczas realizacji projektu osoby zaangahowane

i

doSwiadczeniem

w projekt sfuzy+y swoj4 wiedz4

na kazdym etapie udowadniaj4c wysoki poziom kompetencji.

proponowali szlrte na miarg naszych potrzeb rorwi?zania

poszczeg6lnych zagadniefi wprost

i

Niejednokrotnie

zwracali uwagg na zalety dostosowywania

pod oczekiwania naszego

uZytkownika. Pomimo bardzo

ograniczonego horyzontu czasowego narealizacjg zatohen projektowych, zespolowi AlterPage udalo sig

zakortczyl projekt zgodnie z um6wionym terminem. Na ostateczny sukces niew4tpliwy wplyw mial
system pracy, rwiqzany

z elektronicznym dostgpem do informacji o

aktualnie tworzonych modulach

platformy. Dzigki temu wszelkie uwagi jakie pojawity sig po naszej stronie, byb w uporz4dkowany
spos6b przypisywane do poszczeg6lnych zagadniefi i bezpoSrednio implementowane.

.

AlterPage uporala sig z postawionym zadaniem i dowiodla, 2e realizacja projektu z zah,rest IT moZe

odby6 sig w spos6b skoordynowany

i bez niepotrzebnego

chaosu. Polecamy AlterPage jako wykonawcg

spektrum dzialah rwiqzanych z programowaniem i szeroko pojgtym marketingiem w internecie.
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